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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลกและเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 67 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกองการศึกษา ผู้อ านวยการกองคลัง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตรและ ประชาชนอายุ 18 ปีข้ึนไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide) แนวทางการสังเกต (Observation Guide) แบบ
จดบันทึกข้อมูลภาคสนาม กล้องบันทึกภาพ วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางไม่มีบ่อขยะ ไม่มีรถเก็บขยะ ถังขยะมีไม่เพียงพอและไม่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางและอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ปัจจุบันพ้ืนที่ต าบลบ้านกลางยังเป็นสังคมชนบทจึงมีการก าจัดขยะมูลฝอย
แบบในแต่ละภาคส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก จึงมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบครัวเรือนโดยการเผาท าลาย ฝังกลบ น ากลับมาใช้
ใหม่และขายของเก่า แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ม ี3 แนวทาง ดังน้ี 1) การจัดการขยะมูลฝอยของท้องถ่ิน 2) การจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชน 3) การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนและมีวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอย 5 ข้ันตอน ดังน้ี ขั้นตอน
ที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางควรออกเทศบัญญัติ นโยบาย หรือ กฎ ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความรู้ ขั้นตอนที่ 3 
การเตรียมความพร้อม ขั้นตอนที่ 4 สนับสนุนงบประมาณ ขั้นตอนที่ 5 ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญและปัญหาของขยะมูลฝอย  จากการประชุมโดยการท าประชาคมของผู้บริหารท้องถ่ินเห็นควรใช้แนวทางที่ 1 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางจะเป็นหน่วยงานแรกในการเริ่มแก้ไข้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจังเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ให้ภาคส่วนต่างๆในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงปัญหาและให้ความส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในแต่ละชุมชน ซึ่งมี
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ดังน้ี 1) การจัดหาสถานที่ส าหรับทิ้งขยะ 2) จัดหารถขยะไว้ใช้ภายในต าบล 3) จัดหา
บุคคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการจัดการขยะมูลฝอยและ 4) จัดหาถังขยะให้แก่ทุกหมู่บ้านให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของครัวเรือนและประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
 
ค าส าคัญ : การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน, วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย, การจัดการขยะโดยท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
1,2หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study solid waste management of Ban Klang Subdistrict 
Administrative Organization in Wang Thong district, Phitsanulok Province, and to study waste management 
approach of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization, Wang Thong District, Phitsanulok Province. 
This study were qualitative research.There were  6 7  key informants, including the President of Tambon 
Administration Organization, Vice President of Tambon Administration Organization,  President of Tambon 
Administrative Authority Council, Vice President of Tambon Administrative Authority Council, Member of 
Tambon Administration Organization, Clerk of Tambon Administration Organization, Deputy Clerk of Tambon 
Administration Organization, Director of Health and Environment Division, Director of Education Division, 
Director of the Treasury, Subdistrict Headman, Village Headman, Shops, Restaurants, Shops for agricultural 
products, and the people aged 1 8  and over. The tools used for data collection were Semi-structured 
Interview, Interview Guide, Observation Guide, Field Note, Camera. The Data were analyzed using  Descriptive 
Analysis Approach.  
 The results found that Ban Klang Subdistrict Administrative Organization had no waste dumping 
ponds, no garbage trucks, the trash was not enough and it was not resolved seriously.  Such issues have 
been considered by the Council of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization, and it was in 
preparation process for various areas. Currently, the area of Ban Klang Subdistrict was still a rural area. 
Therefore, waste disposal in each sector was not very different. The household waste was disposed by 
burning, landfill, reuse and sale of antique. The waste management approach found that there were three 
waste management approaches as follows: Approach 1 :  Solid Waste Management in the local area, 
Approach 2 :  Solid Waste Management in the Community, Approach 3 :  Solid Waste Management of the 
people, and there were 5  steps for Solid Waste Management as follows: Step 1 :  Ban Klang Subdistrict 
Administrative Organization should issue municipal laws, policies or rules; Step 2: Preparing the knowledge; 
Step 3: The Preparredness; Step 4: Supporting the fund; Step 5: It should have public awareness campaigns 
on the importance and problems of solid waste. As a result of the meeting by the community of local 
administrators, it is recommended to use the first approach by providing Ban Klang Subdistrict 
Administrative Organization  is the first agency to start solving the problem of solid waste seriously as a 
model for various sectors in the area to realize  problems and importance of household waste management 
in each community. There were guidelines for solid waste management as follows: 1. The provision of places 
for dropping the garbage, 2. Providing garbage trucks for using in the subdistrict, 3. Providing the staff, tools 
and equipments to be ready for solid waste management, and 4. Providing enough waste bins to all villages 
to meet the needs of increasing households and the people. 
 
Keywords:  Solid waste management, Waste disposal methods, Local waste management 
 
บทน า 
 ในสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันที่เกิดภาวะ
วิกฤตอันเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกซึ่งมี
ปัญหาสืบเน่ืองมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในโลกที่มุ่งสร้าง
เทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตแต่ผลพวง
ของเทคโนโลยีเหล่าน้ันส่งผลกระทบโดยก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและ
กระทบต่อมวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกท าให้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจ

ในการแก้ไขจากทุกคนในทุกระดับในการที่จะก่อให้เกิด
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยมีเป้าหมายและหลักการ
ที่จะมุ่งสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือเป็นตัวอย่างและ
ชุมชนได้น าไปปฏิบัติและขยายผลต่อไปยังครอบครัวและ
ชุมชนจึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่างๆอาทิ เช่น ระบบบริหารจัดการสารเคมีอันตราย 
ระบบบริหารจัดการขยะและของเสีย โดยปัจจุบันคนไทย 1 
คน สร้างขยะโดยเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจากชุมชนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2559 
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มีประมาณ 27.04 ล้านตันหรือ 74,073 ตันต่อวัน(ธวัชพงศ์ 
อาจเอี่ยม.สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, จากข้อมูลจากมูลนิธิ
บู รณะ นิ เ วศ  http://earththailand.org/th/article/3158 )   
มีหลายวิธีด้วยกันในการก าจัดขยะมูลฝอยแต่ละวิธีต่างมี
ข้อดีข้อเสียต่างกันการพิจารณาว่าจะเลือกใช้วิธีใดต้องอาศัย
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ท่ีส าคัญ คือ ปริมาณของขยะ
ที่เกิดข้ึนรูปแบบการบริหารของท้องถ่ิน งบประมาณ ชนิด
ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย ขนาดสภาพภูมิประเทศของ
พ้ืนที่ที่จะใช้ก าจัดขยะมูลฝอย คุณสมบัติของขยะ เครื่องมือ
เครื่องใช้ อาคารสถานที่ ความร่วมมือของประชาชน เพ่ือ
บรรลุ วัต ถุประสงค์และ เป้าหมายก่อให้ เกิ ดผลดี ต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 มลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นหน่ึงในปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคม
เมืองที่มีการขยายตัวของเมืองสูงตามจ านวนประชากรที่
เพ่ิมข้ึนรวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีดังน้ันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจึงได้ก าหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย 
ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนโยบายต่างๆที่ เกี่ยวข้องโดยก าหนดให้มี 
การจัดการในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจรต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการ
เกิดขยะมูลฝอยจนถึงการก าจัดข้ันสุดท้ายและให้ความส าคัญ
ต่อการน าขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์ 
ให้มากที่สุดรวมทั้งลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไป
ก าจัดให้เหลือน้อยที่สุดการขยายตัวของชุมชนเมืองและ 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบจากการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะเป็นเงาตามตัวส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิงในหลาย
พ้ืนที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลขาดการบริหารจัดการที่ดีขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยคนไทยผลิต
ขยะประมาณ 74,073 ตันต่อวัน การจัดการในปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ 7,777 แห่ง มี 4,545 แห่ง 
ที่ให้บริการเก็บขนน าไปก าจัด เป็นจ านวน 13.6 ล้านตันโดย
ถูกก าจัดในสถานที่ก าจัดอย่างถูกต้องจ านวน 9.59 ล้านตัน
และถูกก าจัดที่สถานที่ก าจัดไม่ถูกต้อง เช่น เผากลางแจ้ง  
เทกองทิ้งบ่อดินเก่าหรือพ้ืนที่รกร้างจ านวน 11.69 ล้านตัน 
คิดเป็นร้อยละ 43  ของปริมาณขยะสถานการณ์ของเสีย
อันตรายในปี 2559 มีของเสียอันตรายเกิดข้ึนทั่วประเทศ 
3,512,069 ตัน จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ของเสีย
อันตรายจากชุมชน กากอุตสาหกรรมและมูลฝอยติดเชื้อ
(ธวัชพงศ์  อาจเอี่ ยม.สืบค้นเมื่อ  1  มิ ถุนายน 2560 ,  

จากข้อมูลจากมูลนิธิบูรณะนิเวศ http://earththailand. 
org/th/article/3158) เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรง
ย่ิงข้ึนเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากข้ึนก าหนดองค์กรที่ด าเนินการ
ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยใช้หลักผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่ายเน่ืองจากมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปรียบเสมือนเป็น
แนวทางและข้ันตอนในการปฏิบัติงานโดยเน้นต้ังแต่ข้ันตอน
การวิเคราะห์ปัญหาการเก็บขนรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
และการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  “เราต้องร่วมกัน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล การสร้างมาตรการในการ
คัดแยกขยะในระดับครัวเรือน การร่วมกันแปรูปหรือจัดการ
ขยะของหน่วยงานในชุมชนเชื่อว่าปัญหาการจัดการขยะเป็น
หน้าท่ีส าคัญของท้องถ่ินต้องร่วมมือกันไม่ใช่เพียงหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหน่ึงเท่าน้ันเชื่อว่าปัญหาการจัดการขยะเป็น
หน้าที่ส าคัญของท้องถ่ินต้องร่วมมือกันไม่ใช่เพียงหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหน่ึงเท่ าน้ัน”  (Pimchanok. สืบค้นเมื่อ  1 
มิถุนายน 2560, ส านักข่าวสร้างสุข http://www.thaihealth. 
or.th/Content/2764199.html) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลกมีประชาชนอาศัยอยู่ 27 หมู่บ้าน มี
จ านวนครัวเรือนทั้งต าบลประมาณ  6,033 ครัวเรือน มี
ประชากรทั้งสิ้น 20,101 คน  แยกเป็นชายจ านวน 10,254 
คน หญิงจ านวน 9,847 คน ภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาและเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับเนินเขาการอาศัยจึงเป็นแบบ
กระจายกันเป็นกลุ่ม จากการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเศรษฐกิจ สังคมรวมถึงการเพ่ิมจ านวนของประชากรท า
ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอุปโภคสินค้าที่ไม่
เหมาะสมฟุ่มเฟือยส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลข้ึน
แต่ไม่มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาขยะจากภาคส่วนราชการที่รับผิดชอบเน่ืองจากไม่มี
บ่อขยะ ไม่มีรถเก็บขยะ และถังขยะมีไม่เพียงพอ ประชาชน
จึงมีการจัดการกับขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบเสียต่อ
สภาพแวดล้อมในชุมชนซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มา
จากครัวเรือนและการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เช่น 
เศษอาหาร ใบไม้ พลาสติก กระดาษ แก้ว โลหะ ผ้า เศษพืช
ที่เหลือจากการเกษตร เป็นต้น และปริมาณก็มีแนวโน้ม
สูงข้ึนทุกที  ด้วยสาเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลกเพราะเห็นว่าประชาชนในในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมี

http://earththailand.org/th/article/3158%20สืบค้น
http://earththailand.org/th/article/3158%20สืบค้น
http://www.thaihealth.or.th/users/pimchanok.html
http://earththailand.org/th/article/3158%20สืบค้น
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ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนและ
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องและ
ย่ังยืนเกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชนและ
ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง   
จังหวัดพิษณุโลก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล1 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบล 1 คน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบล 1 คน ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต าบล 1 คน ผู้อ านวยการกอง
คลังต าบล 1 คน ก านันต าบลบ้านกลาง 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 
26 คน ร้านค้า 2 คน ร้านอาหารอาหาร 2 คน ร้านรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร 1 คน ประชาชนอายุ 18 ปีข้ึนไป  
27 คน จาก 27 หมู่บ้าน รวม 67 คน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 สภาพปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางของทุกภาคส่วน
เน่ืองจากพ้ืนที่ต าบลบ้านกลางยังเป็นสังคมชนบทมีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครัวเรือน จึงวิธีการจัดการขยะมูล
ฝอยที่ไม่หลากหลายมีรูปแบบยังไม่สามารถมีการก าจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธีและมีรูปแบบการจัดการ
ที่คล้ายคลึงกันในทุกภาคส่วน ทั้งส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ
และประชาชน ซึ่งในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กลางส่วนใหญ่มีวิธีการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยอยู่  
5 วิธี  ดังน้ี 1. ขยะมูลฝอยมาแปรสภาพใหม่ 2. ขยะมูลฝอย
ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ 3.ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้
ซ้ า 4. ขยะที่สร้างรายได้และ 5. ขยะมูลฝอยที่เป็นประโยชน์ 
โดยประชาชนจะคัดแยกขยะที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้น า
กลับมาใช้ใหม่ ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้กลับมาใช้ซ้ า  
 

ขยะที่สามารถแปรสภาพได้ก็น ามาแปรสภาพตามความรู้
และการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของแต่ละครัวเรือน 
และสุดท้ายขยะที่สามารถขายได้ก็เก็บไว้ส าหรับขายเป็น
รายได้และมีการก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ 2 วิธี คือ 1. การฝังกลบ 
และ 2. การเผาท าลาย โดยจะก าจัดตามความเหมาะสมของ
แต่ละครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างกันข้ึนอยู่
กับความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
พฤติกรรม อาชีพ ภูมิประเทศและลักษณะชุมชนในแต่ละ
หมู่บ้าน แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้วิจัยสรุปแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยได้  
3 แนวทาง ประกอบด้วย  
  แนวทางที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยของ
ท้องถ่ินโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ควบคุมก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดี
ภาพและคุณภาพชี วิตของประชาชน โดยมีการจัดการ
ดังต่อไปน้ี 1. การจัดหาสถานที่ส าหรับทิ้งขยะ 2. จัดหารถ
ขยะไว้ใช้ภายในต าบล 3. จัดหาบุคคลากรและเครื่องมือ 
อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการจัดการขยะมูลฝอย และ  
4. จัดหาถังขยะให้แก่ทุกหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของครัวเรือนและประชาชนที่เพ่ิมข้ึน  
  แนวทางที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 วิธี คือ 1. ระบบหมักท าปุ๋ย เป็นการย่อยสลาย
อินทรีย์สารโดยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์เป็น
ตัวการย่อยสลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะ
ค่อนข้างคงรูปขบวนการหมักท าปุ๋ ยสามารถแบ่งเป็น  
2 ขบวนการ คือขบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน และ
ขบวนการเป็นขบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน 2. ระบบ
การเผาในเตาเผา เป็นการท าลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการ
เผาท าลายในเตาเผาที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้อง
และเหมาะสม เพ่ือให้การท าลายที่สมบูรณ์ที่สุดและจ าเป็น
จะต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและดักมิให้อากาศที่
ผ่านปล่องออกสู่บรรยากาศมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศจากเตาเผาท่ีก าหนด 3. ระบบฝังกลบ อย่าง
ถูกสุขาภิบาล เป็นการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการน าไปฝัง
กลบในพ้ืนที่ที่ ไ ด้จัดเตรียมไว้ ซึ่ ง เป็นพ้ืนที่ที่ ไ ด้รับการ
คัดเลือกตามหลักวิชาการทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจาก
ประชาชน จากน้ันจึงท าการออกแบบและก่อสร้าง โดยมีการ
วางมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  
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  แนวทางที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนโดยใช้การก าจัดขยะมูลฝอยตามแผนหรือ วิธี
ปฏิบัติกลยุทธ์ 5R มีดังน้ี 1.การลดปริมาณขยะ (Reduce)  
2 .  น ามาใช้ ซ้ า  (Reuse) 3. ซ่ อมแซมแก้ ไข  (Recycle)  
4. หลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ (Repair) 5. การแปร
สภาพและหมุนเวียนน ากลับมาใช้ได้ใหม่ (Reject) จากการ
ประชุมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางได้  วิธีการจัดการ  
5 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี ขั้นตอนที่ 1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลางควรออกเทศบัญญัติ นโยบาย หรือ กฎ 
ระเบียบชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและมี
ความปลอดภัย ขั้นตอนที่  2  การเตรียมความรู้ ด้วย
กระบวนการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน น าผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการจัดการขยะมาจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีในพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนมีวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนอย่างถูกวิธี ขั้นตอนที่ 3 
การเตรียมทรัพยากรในด้านการบริหารและการจัดการขยะ
มูลฝอยประกอบด้วย การจัดหาสถานที่ส าหรับทิ้งขยะ 
จัดหารถขยะไว้ใช้ภายในต าบล จัดหาบุคคลากรและ
เครื่องมือมืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการจัดการขยะมูล
ฝอย และจัดหาถังขยะให้แก่ทุกหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของครัวเรือนและประชาชนที่เพ่ิมข้ึน ขั้นตอนที่ 4 
สนับสนุนงบประมาณให้แต่ละชุมชนมีถังขยะอย่างเพียงพอ
และมีเตาเผาขยะชุมชนเพ่ือการก าจัดขยะที่ปลอดภัย และ 
ถูกวิธี ขั้นตอนที่ 5 ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาของขยะมูลฝอย 
โดยให้ประชาชนมีการการคัดแยกขยะก่อนการก าจัดและ 
มีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธ ี 
 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปน้ี 
  1. การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ วิจัย สรุปว่า การจัดการขยะ 
มูลฝอยภาพรวมภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านกลางไม่มีบ่อขยะ ไม่มีรถเก็บขยะ ถังขยะมีไม่เพียงพอ
และไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เรื่องดังกล่าว 
ได้ผ่านการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กลางและอยู่ระหว่างการด าเนินการ ในแนวทางการศึกษา
และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเตรียมการ
จัดซื้อรถขยะและถังขยะเพ่ือใช้ส าหรับการจัดเก็บขยะ 

มูลฝอยแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมและก าลังอยู่ระหว่าง
ข้ันตอนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและการ
ด าเนินการขอใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในการสร้างบ่อ
หรือ จุดทิ้งขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลางยังเป็นสังคม
ชนบทมีการก าจัดขยะมูลฝอยแบบในแต่ละภาคส่วนไม่
แตกต่างกันมากนัก จึงมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครัวเรือนโดยการเผาท าลาย ฝังกลบ น ากลับมาใช้ใหม่และ
ขายของเก่า 
 2. แนวทางการจัดขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้แนวทางในการจัดการ
ได้  3 แนวทาง จากการประชุมโดยการท าประชาคมของ
ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นควรใช้แนวทางที่ 1 เน่ืองจากการไป
ศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่และน าความรู้ที่ได้จากการจัดการขยะ
มูลฝอยในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จมาปรับใช้ในต าบลบ้าน
กลาง ซึ่งแนวทางที่ 1 จะมีความเหมาะสมส าหรับต าบล
บ้านกลางมากที่สุดเพราะว่าองค์การบริหารส่วนซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงควรเป็นหน่วยงานแรกในการ
แก้ไข้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจังและเป็นแบบอย่างให้
ภาคส่วนต่างๆในพ้ืนที่ตระหนักถึงปัญหาและให้ความส าคัญ
ในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ซึ่งแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง
ควรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืนตลอดจนควบคุมก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกลางควรจัดการดังต่อไปน้ี 1.การจัดหาสถานที่ส าหรับ
ทิ้งขยะ 2.จัดหารถขยะไว้ใช้ภายในต าบล 3.จัดหาบุคคลากร
และเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการจัดการขยะมูล
ฝอยและ 4.จัดหาถังขยะให้แก่ทุกหมู่บ้านให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของครัวเรือนและประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
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